สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6.
ข้ อปฏิบตั ิสาํ หรับการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้นผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ
บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
1.

กรณีผ้ ูถอื หุ้นมีความประสงค์ เข้ าร่ วมการประชุม e-AGM
1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์ มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7) โดย
ขอให้ ท่า นระบุ อี เ มล (Email) และหมายเลขโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ของท่ า นให้ ชั ด เจน สํ า หรั บ ใช้ ใ นการ
ลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม และแนบสําเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้ าร่วมประชุม e-AGM ดังนี ้
• สําหรับผู้ถอื หุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา – สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) หรื อสําเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง กรณีมีการเปลีย่ นแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้ วย
• สําหรับผู้ถอื หุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
กรณีผ้ มู ีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ประสงค์เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
1) สําเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) หรื อสําเนา
เอกสารอื่นซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล ซึง่ ได้ ลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
• กรณีผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูอ่ นื เข้ าร่ วมประชุมแทน - หนังสือมอบอํานาจ หรื อ หนังสือมอบฉันทะที่ลง
นามครบถ้ วน พร้ อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้ อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ใน
หน้ าถัดไป
โดยขอให้ ท่านส่งแบบฟอร์ มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และเอกสารแสดง
ตัวตนดังกล่าวข้ างต้ นให้ บริ ษัทภายใน วันที่ 22 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี ้
• ช่ องทาง Email : warisa.w@origin.co.th หรื อ darun.k@origin.co.th หรื อ
• ช่ องทางไปรษณีย์ : กรุ ณาส่งเอกสารต้ นฉบับมายัง สํานักเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้
จํากัด (มหาชน) อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ 20 เลขที่ 4345 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
1.2

เมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับเอกสารตามข้ อ 1.1 จากท่าน บริ ษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้ าร่วม
ประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิ แล้ ว บริ ษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password)
พร้ อม Web Link ในการเข้ าสูร่ ะบบการประชุม e-AGM ไปให้ ทา่ นทางอีเมล (Email)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6.
ทังนี
้ ้ ขอให้ ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้ เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยแก่ผ้ ูอื่น
และในกรณีท่ ีช่ ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่ านสูญหาย หรื อยังไม่ ได้ รับภายใน
วันที่ 27 เมษายน 2565 กรุ ณาติดต่ อบริษัทฯ โดยทันที
1.3

1.4

1.5

ขอให้ ทา่ นศึกษาคูม่ อื วิธีการใช้ งานระบบการประชุม e-AGM ที่บริ ษัทได้ สง่ ให้ ทา่ นทางอีเมล (Email) โดยละเอียด
ทัง้ นี ้ ระบบจะเปิ ด ให้ ท่า นลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มประชุม ล่ว งหน้ า 60 นาที ก่ อ นเริ่ ม การประชุม อย่า งไรก็ ต าม
การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่ มในเวลา 14.00 น.
สําหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม e-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน
“เห็นด้ วย” หรื อ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” กรณีที่ทา่ นไม่ลงคะแนนสําหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนน
ของท่านเป็ น “เห็นด้ วย” โดยอัตโนมัติ
กรณีที่ท่านประสบปั ญหาทางด้ านเทคนิคในการใช้ ระบบการประชุม e-AGM ก่อนการประชุม หรื อระหว่างการ
ประชุม กรุ ณาติดต่อ บริ ษัท โอเจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ การระบบการประชุม e-AGM ของ
บริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ บริ ษัท โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ไว้ ในอีเมลที่ได้ สง่ ชื่อผู้ใช้
(Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ ทา่ น

2. กรณีผ้ ูถอื หุ้นมีความประสงค์ จะมอบฉันทะให้ ผ้ ูอ่ ืนเข้ าร่ วมประชุม e-AGM
สําหรั บผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุม e-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นหรื อกรรมการอิสระของ
บริ ษัทฯ ดังต่อไปนี ้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
• นายชินภัทร วิสทุ ธิแพทย์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

• นายสหัส ตรี ทิพยบุตร

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
อายุ 75 ปี
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

อายุ 54 ปี

อายุ 74 ปี

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ได้ กําหนด ปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 ในหนังสือเชิญประชุม
วิธีการมอบฉันทะ สามารถดําเนินการได้ ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นทัว่ ไป ให้ เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดยบริ ษัท
แนะนําให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6.
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังคั
้ สโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้
เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท บริ ษัทขอแนะนําให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุ

การออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะและสําเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุ
ด้ านล่างนี ้) มายังบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี ้
• ช่ องทาง Email : warisa.w@origin.co.th หรื อ darun.k@origin.co.th หรื อ
• ช่ องทางไปรษณีย์ : กรุ ณาส่งเอกสารต้ นฉบับมายัง สํานักเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด
(มหาชน) อาคารภิ รั ช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั น้ 20 เลขที่ 4345 ถนนสุขุ ม วิ ท แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
5. ผู้ถือหุ้นต้ องกรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะให้ ถกู ต้ องและชัดเจน และให้ ผ้ ูถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบ
ฉันทะ ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทําหนังสือ
มอบฉันทะดังกล่าว
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ผู้รับมอบฉันทะ และ
ติดอากรแสตมป์ ครบถ้ วนแล้ ว
2) สํา เนาบัต รประจํ าตัวประชาชน หรื อ บัต รประจํ าตัวข้ าราชการ หรื อ ใบขับ ขี่ หรื อ หนัง สือ เดิน ทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึง่ ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ได้ ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
3) บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่
ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นนิติบุคคลไทย
1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบ
ฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้ วนแล้ ว

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6.
2) สํา เนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อ บัต รประจํ าตัวข้ าราชการ หรื อ ใบขับ ขี่ หรื อ หนัง สือเดิน ทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ ลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
3) บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่
ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
4) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง่
เป็ นผู้ถือหุ้น
ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นนิติบุคคลต่ างประเทศ
กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบุคคลต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้ แต่งตังผู
้ ้ รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้ แสดงเอกสารดังนี ้
1) เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
1.1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอํานาจกระทําการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้ วนแล้ ว
1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
1.3) สําเนาหนังสือรั บรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรั บรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มี
อํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้มีอํานาจกระทําการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึง่ ลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
1.4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้ อง
2) เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คลต่างประเทศ
2.1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2.2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี
ข้ อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึ่ง
เป็ นผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6.
2.3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบคุ คล และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
โดยเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น ต้ องมีการรับรองเอกสารโดย Notary Public และมีอายุการรับรองเอกสารไม่เกิน 1 ปี
3) เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ
ให้ แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจํ าตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ
3. ช่ องทางสําหรับผู้ถอื หุ้นในการส่ งคําแนะนําหรือคําถามที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทและวาระการประชุม e-AGM มีดงั นี ้
3.1 ระหว่างการประชุม e-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมสามารถส่งคําแนะนําหรื อคําถามได้ ผา่ นระบบการประชุม e-AGM
3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคําแนะนําหรื อคําถามล่วงหน้ าให้ บริ ษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
• ช่ องทาง Email : warisa.w@origin.co.th หรื อ darun.k@origin.co.th หรื อ
• ช่ องทางไปรษณีย์ : กรุ ณาส่งเอกสารต้ นฉบับมายัง สํานักเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด
(มหาชน) อาคารภิ รั ช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั น้ 20 เลขที่ 4345 ถนนสุขุ ม วิ ท แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

